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Empre s a s

Totvs e Linx compram
As brasileiras To t v s e Linx, espe-
cializadas em sistemas de gestão
para empresas, anunciaram on-
tem novas aquisições. Por parte
da Linx, foram duas operações: a
LZT Soluções e a Ionics Informáti-
ca e Automação, ambas de siste-
mas de gestão para postos de ga-
solina e lojas de conveniência. As
operações tiveram um valor total
de R$ 42,5 milhões. Já a Totvs,
comprou a Seventeen, compa-
nhia de sistemas de gestão para a
área de saúde. O negócio foi fe-
chado por R$ 12,4 milhões, e pre-
vê o pagamento de uma parcela
adicional de até R$ 5,7 milhões
atrelada ao cumprimento de me-
tas definidas até 2017.

CCR em Confins
A conquista do aeroporto mineiro
de Confins pela CCR não deve ter
impacto significativo sobre as mé-
tricas de crédito da companhia,
avalia a Standard & Poor’s. “A com-
panhia possui fluxo de caixa con-
solidado forte o suficiente para
absorver os efeitos das necessida-
des de investimento do projeto”,
afirmou a agência em nota. Os
analistas Marcus Fernandes e Ber-
nardo Gonzalez observaram que
vão fazer uma análise mais com-
pleta sobre o projeto após a assi-
natura do contrato de concessão,
previsto para o primeiro trimestre
de 2014. Hoje, o rating da CCR em
escala nacional está em “A A A” — o
mais alto na escala da S&P.

Acordo para a Repsol
O governo argentino anunciou
ontem um “princípio de acordo”
com os governos da Espanha e do
México para ressarcir a petroleira
Repsol pela expropriação da YPF,
estatizada pela presidente Cristina
Kirchner em 2012. Segundo a
agência oficial de notícias Télam, o
pré-acordo foi fechado em uma
reunião ontem à tarde com a pre-
sença do ministro da Indústria da
Espanha, José Manuel Soria, o CEO
da mexicana Pe m e x (que é acio-
nista da Repsol), Emilio Lozoya e
os ministros argentinos da Econo-
mia, Axel Kicillof; e da assessoria
legal e técnica da presidência, Car-
los Zannini. Segundo o governo, a
expropriação será paga “com ati-
vos líquidos, em troca da desistên-
cia das ações legais em curso”.
Uma proposta anterior, que envol-
via indenização de US$ 5 bilhões
(40% em dinheiro), foi rejeitada há
alguns meses pela espanhola.

Otimismo no comércio
Instituto para Desenvolvimento
do Varejo (IDV) projeta uma alta
de 7,6% nas vendas do varejo nes-
te mês e de 6,6% em dezembro,
na comparação com os mesmos
meses do ano passado. As proje-
ções são do Índice Antecedente
de Vendas (IAV-IDV), um estudo
realizado mensalmente com os
associados do IDV. Os resultados
mostram que o varejo está mais
otimista do que em outubro,
quando as empresas apontaram
um aumento de 6,1% nas vendas,
ante o mesmo período de 2012.
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Abilio Diniz e Tarpon compram fatia
de 5,2% na varejista suíça Dufry
De São Paulo

O empresário Abilio Diniz e a
Ta r p o n Gestora de Recursos adqui-
riram 5,22% das ações ordinárias
da Dufry AG, empresa suíça que
explora o segmento de varejo de
viagens no Brasil, com 57 lojas em
16 aeroportos no país. A participa-
ção dos sócios na empresa atingiu
1,54 milhão de ações ordinárias,
representando 5,22% do total de
ações do tipo, sendo 759,8 mil de
titularidade dos Fundos Tarpon e
790 mil do Grupo Abilio Diniz.

O comunicado ao mercado, em
outubro, informando a respeito da
mudança na posição acionária
não detalha o valor da transação.
Com base na cotação das ações na
data em que a Dufry informou a
operação de compra (14 de outu-

bro), a participação comprada
equivalia naquele dia a 208,4 mi-
lhões de francos suíços (R$ 498 mi-
lhões, na cotação da moeda na
mesma data).

As empresas de Abilio Diniz,
que na operação envolveram a Pe -
nínsula Participações, o Fundo de
Investimentos de Ações Santa Rita
e a Stanhore Trading International,
adquiriram pouco mais da metade
(51,2%) do total (790 mil ações do
volume de 1,54 milhão).

Desde que a Dufry abriu capital
na bolsa de valores da Suíça, em
outubro de 2012, até o dia de on-
tem, a ação da empresa subiu 38%.
A companhia, que no Brasil opera
lojas que vendem produtos livres
de impostos em aeroportos, tem
crescido de forma acelerada com o
aumento no número de viagens

aéreas no país e a expansão das es-
truturas dos aeroportos.

A companhia registrou um lu-
cro líquido de 71,1 milhões de
franco suíços (cerca de R$ 175,13
milhões) no terceiro trimestre des-
te ano, uma alta de 13% sobre mes-
mo período do ano passado. A re-
ceita total aumentou 20,6%, para
1,021 bilhão de francos.

O empresário Abilio Diniz, sócio
minoritário do Grupo Pão de Açú-
c a r, passou a ter o direito de atuar
no mercado de varejo após acordo
assinado com o Casino, controla-
dor GPA. Pelo acertado, Abilio dei-
xou seus cargos na varejista e tem o
direito de continuar a atuar no se-
tor. Esse é o primeiro negócio de
Abilio anunciado na área após a
sua saída do grupo. A Tarpon e Abi-
lio são sócios da B R F. (AM)
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Abilio Diniz: primeira investida em varejo após sua saída do Pão de Açúcar

C o m é rc i o Recursos da oferta da Via Varejo vão para o bolso dos acionistas e não para a rede

Klein e Casino podem captar R$ 4,8 bi
Adriana Mattos
De São Paulo

A oferta de ações da Via Varejo,
controlada do Grupo Pão de Açú-
car e formada da união entre
Ponto Frio e Casas Bahia, deve
movimentar entre R$ 2,75 bi-
lhões e R$ 4,88 bilhões, sendo
que a família Klein, fundadora da
Casas Bahia, deve embolsar até
R$ 3,03 bilhões na operação. O
GPA, controlado pelo C a s i n o, irá
obter até R$ 1,85 bilhão. Os valo-
res são calculados com base no
teto da faixa de preço da unit a
ser ofertada, e no valor total das
units (incluindo lotes adicional e
suplementar), informados on-
tem em aviso ao mercado.

Como trata-se de uma oferta se-
cundária, os recursos irão para o
bolso dos acionistas e não serão in-
vestidos na varejista. Esta será a se-
gunda maior oferta pública de
ações do ano, menor apenas que a
do BB Seguridade, com base nos

anúncios já realizados. Os ativos
serão negociados na BM&FBoves -
pa após o dia 16 de dezembro.

O IPO deve ser a porta de saída
da família Klein dos negócios da
Via Varejo, apurou o Va l o r — eles
se mantêm como sócios minori-
tários após essa oferta mas, um
ano após a operação, estão livres
para vender nova participação,
segundo acordo de acionistas.

Ao fim das contas, apesar da
oferta secundária não ocorrer
em paralelo à primária, como ge-
ralmente ocorre — o que poderia
ser visto como falta de confiança
da empresa no negócio — a ope-
ração foi avaliada pelo mercado
como uma forma de resolver as
questões envolvendo os sócios
Klein e o Grupo Pão de Açúcar.
Existiram divergências em rela-
ção à forma de se conduzir o ne-
gócio no passado.

A empresa decidiu não fazer
uma oferta primária, quando o va-
lor captado é aplicado na compa-

nhia, por entender que tem caixa
para investimentos a curto e mé-
dio prazos, apurou o Va l o r . Meta-
de dos recursos da oferta primária
iria para aquisição de novos negó-
cios e 30%, para logística e tecnolo-
gia, como a companhia já havia in-
formado ao mercado.

Com a venda das units, o GPA re-
duzirá sua fatia acionária na Via
Varejo. Se forem colocados os lotes
suplementar e adicional, o grupo
reduzirá sua posição de 52,4% do
capital social (ordinárias e prefe-
renciais), para 39,6%. Em ações ON
(com direito a voto) a fatia do GPA
diminuiria de 68,2% para 59,8%. A
definição da nova participação de-
penderá da demanda dos papéis
no mercado, por isso, a companhia
considera, em seu prospecto da
oferta, diferentes cenários.

A Via Varejo venderá, inicial-
mente, 107,562 milhões de papéis
e, considerando os lotes suple-
mentar e adicional, o volume pode
chegar até 145,2 milhões de ativos.
Cada unit será composta por uma
ON e duas PNs. A companhia indi-
cou o preço por ativo na faixa entre
R$ 25,60 e R$ 33,60. O preço final
do lançamento será definido em
12 de dezembro.

O GPA será responsável pela
venda de mais de um terço das
units na oferta secundária da Via
Varejo, considerando a colocação
de todos os lotes. Já a família Klein
(incluindo Michael Klein e todos
os veículos de investimento da fa-
mília) terá o volume maior, cerca
de 62% do total colocado. O grupo
venderá até 55,125 milhões de
units e os Klein, no máximo 90 mi-
lhões do total de 145,2 milhões de
papéis que serão ofertados.

Esses números consideram o
desdobramento de ações da Via
Varejo de uma ação para quatro e a
conversão de ordinárias em prefe-
renciais. As units serão compostas
por uma ação ON e duas PN.

Era para acontecer uma oferta
primária em paralelo à colocação
secundária de ações. Mas o GPA
desistiu da ideia, como determina-
va o acordo de acionistas assinado
com entre o grupo e os Klein em
2010. Pelo definido no contrato, a
primária seria de, no mínimo, 10%
do capital social da Via Varejo.
Uma oferta primária reduziria
mais a fatia do grupo na Via Varejo,
mas o controle seria mantido.

A capacidade de investimen-
tos da rede nos próximos anos,
que já estaria suprida pelo volu-
me de caixa atual, explica a deci-
são de manter apenas a oferta se-
cundária, segundo uma fonte. O
setor de varejo é um negócio de
altos investimentos em expansão
orgânica e com competição acir-
rada em praças regionais. A Via
Varejo é uma empresa que ainda
está em processo de integração
dos negócios entre Casas Bahia e
Ponto Frio, e apesar de estar em
fase de ajustes, os últimos núme-
ros mostram situação de caixa
c o n f o r t áv e l .
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Michael Klein, sócio da Via Varejo, pode levar até R$ 3,03 bilhões com o IPO
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EUROBIKE
TRADIÇÃO NO

SEGMENTO PREMIUM COM
25 CONCESSIONÁRIAS

NO BRASIL.

ALGORITMOS
SOLUCIONAM PROBLEMAS.
MAS SÓ ESPECIALISTAS
FAZEM AS PERGUNTAS CERTAS.

André da Loba. Artista português reconhecido pela Society of Illustrators de NovaYork
e com obras publicadas nas principais revistas e jornais de economia internacionais.

Quando o assunto é renda variável,

o Itaú BBA oferece mais que alta

tecnologia: entrega conhecimento

profundo e especializado. É por isso

que nossa corretora foi eleita amelhor

equipe de research na América Latina

e amelhor equipe de trading no Brasil,

no ranking Institutional Investor,

o mais respeitado do mercado.

Esse reconhecimento confirma que

seguimos no caminho certo: ir além

das relações comerciais, construindo

parcerias de longo prazo.

Fonte: revista Institutional Investor.

À frente. Por escolha.BBA

O Itaú BBA é o maior corporate & investment

bank da América Latina.

www.itaubba.com
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Text Box
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 26 nov. 2013, Empresas, p. B1.
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